Nieuwsbrief 15: 12 januari 2018

Data om te onthouden:
Dinsdag 16 januari: ouderavond groep 4/5 GGIGA
Vrijdag 26 januari: de school gaat om 14.45 uur uit i.v.m. een studiebijeenkomst.
Donderdag 1 februari: ouderavond
Maandag 5 februari: luizencontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari : studiedagen team. De kinderen zijn vrij.
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Beste ouders,
Op 16 januari is er van 19.30 uur tot 20.30 uur een voorlichting voor de ouders van de
leerlingen van groep 4/5 over het Ggigaproject
Kleine verbouwing
In de kerstvakantie is de dubbele deur geplaatst tussen de twee
kleutergroepen en Juf Wendie, met nu nog juf Ria, zijn gestart met
de tweede kleutergroep. In de vakantie is veel werk verzet om het
achterste lokaal gezellig te maken voor de kleuters. Een nieuw
speelhuis is gemonteerd, er is geschilderd en met mooi houten
kleutermeubilair ziet het er gezellig uit.
Karina heeft haar kantoor een frisse kleur gegeven en u kunt haar nu
vinden in de gang. Er is hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.
Super!
Binnen enkele weken krijgen de leerkrachten een nieuw bureau met een instructietafel er
aan vast. Deze tafel is voor kinderen, die extra uitleg nodig hebben. Verder krijgen de
lokalen, die ramen hebben op de gang, prikborden in de klas, zodat er extra ruimte is om
materialen op te hangen. Aan de gangkant zijn drie ramen per lokaal dicht en worden
beplakt met een mooie foto.
Er zijn nog meer plannen, maar eerst dit realiseren.
Juf Krista’s zwangerschapsverlof zit er bijna op. Zij heeft een mooie dochter met de naam
Fien gekregen. Woensdag 24 januari start zij in groep 8.

Juf Wendy Waasdorp gaat dan naar groep 5/6 en juf Denise naar de kleuters, groep 1/2 B.
Wij zijn heel blij dat wij dit allemaal intern hebben kunnen oplossen, want vacatures voor
leerkrachten zijn op dit moment moeilijk in te vullen.
De Thema-ouderavond is op 1 februari 2018
Voor ouders en belangstellenden
U kunt kiezen uit 4 workshops.
Onderwerpen, die aan de orde komen:
 Veilig online/cyberpesten (vanaf groep 5) door Rob Smit
 Hoe kunnen wij het jonge brein als ouders en leerkrachten ondersteunen bij de
ontwikkeling, met name gericht op woordenschat door Piet Beemsterboer, Denise en
José
 Les begrijpend lezen door Wendy en Liset
 Het nieuwe rapport/rapportfolio door Mirjam en Mariska
De workshops duren 45 minuten en u kunt er aan twee deelnemen.
U krijgt een uitnodiging en door middel van een strookje kunt u zich opgeven. Andere
belangstellenden zijn ook van harte welkom.
Studiebijeenkomst
26 januari gaat de school om 14.45 uur uit vanwege een studiebijeenkomst voor
leerkrachten.
Er is opvang voor de kinderen, die niet voor 15.15 uur opgehaald kunnen worden.
Aanwezigheid Jannie:
Maandagochtend 15 januari
Dinsdag 16 januari
Vrijdag 19 januari
Informatie over Parro
Een groot gedeelte van de ouders heeft zich gekoppeld aan de
groepen van Parro.
Wij kunnen er helaas niets aan veranderen, dat berichten uit
verschillende groepen dubbel binnenkomen.
Om meteen een melding te krijgen, zodra één van de leerkrachten
een bericht stuurt, kunt u op uw telefoon de meldingen aanzetten.
U kunt in de app bij instellingen – stiltemodus – instellen, op welke
momenten u een melding van berichten wil ontvangen. Of wanneer juist niet.
Verder moet u ook zorgen, dat de pushmeldingen op uw telefoon aanstaan.
Wij hopen, dat alle ouders binnenkort gekoppeld zijn.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.

Gymtijden
Door het splitsen van de kleutergroep is er één groep bijgekomen. Met wat schuiven is het
gelukt om alle groepen twee keer week gymles te geven.
De gymtijden zijn nu als volgt:
Dinsdag:

8.30 uur - groep 3
9.15 uur – groep 1/2 A
10.30 uur – groep 1/2 B
11.15 uur – groep 4/5
13.00 uur – groep 8
13.45 uur – groep 6/7
14.30 uur – groep 5/6

donderdag:

8.30 uur – groep 3
9.15 uur – groep 1/2 A
10.30 uur – groep 1/2 B
11.15 uur – groep 4/5
13.00 uur – groep 8
13.45 uur – groep 5/6
14.30 uur – groep 6/7

Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole afgelopen maandag zijn er
geen hoofdluizen/neten aangetroffen.
Een goed begin van het nieuwe jaar!
Tijdens de controle halen wij de
staarten/haarvlechten los en
kijken vooral op de warme plekjes, bij de pony, in de
nek en achter de oren naar neten en/of hoofdluis.
Neten (eitjes van de hoofdluis) zijn ongeveer 1
millimeter groot en grijswit. Ze lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten
juist aan het begin van de haren vastkleven.
Op www.rivm.nl/hoofdluis vindt u alle informatie en een filmpje.
(een goede luizenkam “Assy” prijs € 15.95,- is evt. via Liane Borst (06-10063677) te
verkrijgen).
Iedere eerste maandag van de maand controleren wij de hele school, wij verzoeken u dan
ook rekening te houden met de haardracht van uw kind(eren); geen invlecht en liefst zo min
mogelijk haargel. Bij constatering van neten/hoofdluis word de betreffende ouder door ons
geïnformeerd en herhalen wij de controle na 2 weken.
Wanneer er na drie controles nog geen resultaat zichtbaar is kan de GGD worden
ingeschakeld. Dit enkel als ouders daar toestemming voor geven. De jeugdverpleegkundige
van de GGD neemt dan contact op met het gezin. De jeugdverpleegkundige ondersteunt en
adviseert d.m.v. telefonisch contact of een huisbezoek, dit kan per situatie verschillen. De
GGD behandelt géén kinderen. De GGD kan altijd gebeld worden bij vragen. U kunt hiervoor
contact opnemen via het telefoonnummer 088-0100555
De eerstvolgende controle zal zijn op maandag 5 februari om 8.30 uur.

Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis Karin Zuurbier (telnr. 0654977507).
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis
Joke Baas, Amber Bakker, Ingrid Bakker, Corina van Beek, Annemiek Beers,
Lianne Borst, Dionne Jillings, Mariska Jonker, Ilse Klaver, Martina van Langen, Kim
Liefting, Cindy Overtoom, Shelly van Poorten, Linda Tesselaar en Karin Zuurbier.

